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رانی  دیدار و گفتگوی فؤاد سزگین با اکبر ا
س مؤسسۀ   ۱۳۸۴ژوهشی میراث مکتوب، بهمن رئ

  اسالمی فرانکفورت -مؤسسۀ تاریخ علوم عربی
  به مناسبت نودسالگی فؤاد سزگین

  ١یونس مهدوی

شگاه  یاسالم -یعلوم عرب خیتار ۀمؤسس سال  هم ۱۸در  (فرانکفورت) ولفگانگ گوته وهانیدر دا

روفسور فؤاد سزگین، در تاریخ  پیرو تالش .به طور رسمی آغاز به کار کرد ۱۹۸۲ فوریۀ سال  ۱۰های 

امۀ  ۱۹۸۱ با موافقت مجلس مؤسسان، اساس

سه در چارچوب مقررات موقوفۀ این مؤس

س از  ه شد و  شگاه فرانکفورت نوش دا

شگاه و کشور آلمان  والن دا تأیید مس

یکی از اهداف این مؤسسه  ٢تصویب شد.

 -آگاهی رسانی دربارۀ جایگاه فرهنگ عربی

ژوهش در تاریخ  اسالمی در امر آموزش و 

  عمومی علم است.

یانگذار و گردانندۀ مؤسسۀ تار در  ۱۹۲۴اکتبر سال  ۲۴اسالمی، در  -یخ علوم عربیفؤاد سزگین، ب

ر نظر شرق انبول ز شگاه اس رکیه) به دنیا آمد. وی دورۀ تحصیالت دکتری خود را در دا س ( اس  بتل ش

منابع بخاری «اش، تحت عنوان  نامه م به پایان رساند. سزگین در پایان۱۹۵۴آلمانی هلموت ریتر در سال 

رخالف عقیدۀ رایج در میان شرق ، تالش کرد»ق)]۱۹۴-۲۵۶[( اسان اروپایی،  شان دهد  صحیح ش

س از آن سزگین در  بخاری  ر مبنای منابع مکتوب و شفاهی قرن دوم هجری تألیف شده است. 

س شد، اما به دنبال کودتای سال  انبول مشغول به تدر شگاه اس از آنجا اخراج گردید. از این  ۱۹۶۰دا

شگاه فرانکفورت شروع به کار ۱۹۶۱رو در سال  اد میهمان در دا کرد و  به آلمان مهاجرت و به عنوان اس

ژوهش ۱۹۶۵در سال  شگاه نائل شد.  ادی این دا ر  به سمت اس شگاه فرانکفورت  های سزگین در دا

                                                        
اس  .١ شگاه تهران، کارش ژوهشکدۀ تاریخ علم دا ر داخلی  ymahdavi@ut.ac.irارشد تاریخ علم،   )میراث علمی(مد
ر دربارۀ این مؤسسه بنگرید به:  .٢ ش امه و اطالعات ب ان و ۴و  ۳، شمارۀ ۴، سال میراث جاویدانرای مطالعۀ متن اساس س ، تا

ان    .۱۸۳- ۱۷۳، ص ۱۳۷۵زمس
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ای در مؤسسۀ مذکور  موزه ۱۹۸۳متمرکز بود. فؤاد سزگین در سال  عصر طالیی علوم دورۀ اسالمی

ش از  راه زار علمی و نقشه از عصر طالیی علوم اسالمی را در ۸۰۰اندازی کرد که ب ر داشت. در  ا

انبول، مؤسسه۲۰۱۰سال  ژوهشی علوم دورۀ اسالمی فؤاد سزگین«ای با عنوان  م نیز در اس یاد  به » ب

سل جوان، راه منظور آگاهی   اندازی شد. رسانی دربارۀ میراث علمی تمدن و فرهنگ دورۀ اسالمی به 

ۀ چهرۀ سزگین،  و نقش میدانی در شهر آنکارا به نام فؤاد سزگین خوانده شد ۱۳۹۱در مهرماه  رجس

روفسور  رکیه، با حضور شهردار آنکارا و خانم اورسوال سزگین، همسر آلمانی  ر یکی از هنرمندان  ا

  سزگین، در این میدان نصب شد.

  
شگاه م) سخنرانی۱۹۸۴-۱۹۷۶سال ( ۸فؤاد سزگین طی  های کشورهای عربی  هایی در بعضی از دا

راد کرد که هفت مبحث از آن اء الشاخصة ها به انضمام دو کتاب ا م بها أبعاد األش
 
عل

 
                           في معرفة اآلالت ت

َ
  

ُ
               

زی و  في الهواء  والجزراز فضل بن حاتم نیر
 
       رسالة في المد
ّ
اس در سال                توسط  ۱۹۷۹از مؤلفی ناش

س از آن سزگین کتابی با عنوان  شر شد.  شگاه اسالمی محمد بن مسعود ریاض من المحاضرات في دا

ش تا سال  شامل همۀ سخنرانی العربیة واإلسالمیة ومتاریخ العل ر در سال  ۱۹۸۴ها شر کرد. این ا من

به دست محمدرضا عطائی به فارسی  گفتارهایی پیرامون تاریخ علوم عربی و اسالمیش با عنوان ۱۳۷۱

ژوهش یاد  شر کرد. رجمه شد و ب ان قدس رضوی در مشهد آن را من   های آس

ران که به فؤاد س ۱۳۸۴در بهمن  زۀ کتاب سال جهانی جمهوری اسالمی ا رای دریافت جا زگین 

ژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه های عربی تاریخ نگارش ران آمد و از مرکز  های  او تعلق گرفت به ا

شگاه تهران دیدار کرد.   مجلس، ملک و دا

شگاه اسالمی -عربیعلوم  خیتار ۀمؤسس دن به تحقیقات  دا فرانکفورت به منظور سرعت بخش

رجمه گران حوزه ژوهش رس،  شر منابع اصلی دور از دس س اقدام به باز س از تأس های  های مختلف، 
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ژوهش های اروپایی و مقاله آنها به زبان ر اساس  های مرتبط با آنها کرد. مجلدات این مجموعه ها و  ها 

ب تاریخی آثار تنظیم شده شر شده و تاکنون مجموعه رت ر من   است:  های ز

 م.۲۰۱۰- ۲۰۰۸، ۳۱۸-۲۷۹م؛ ج ۱۹۹۸-۱۹۹۲، ۲۷۸-۱ج  ،جغرافیای دورۀ اسالمی -۱
 م.۱۹۹۷-۱۹۹۴، ۷۹-۱، ج جهان اسالم در گزارش سفرهای خارجی -۲
، ۱۱۴- ۱ج  ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، -۳

۱۹۹۷ -۲۰۰۹. 
 م.۲۰۰۴- ۱۹۹۵، ۱۰۰- ۱، ج طب اسالمی - ۴
 م.۲۰۰۰- ۱۹۹۹، ۱۲۰- ۱ج ، فلسفۀ اسالمی - ۵
قی در اسالم - ۶  م.۲۰۱۱- ۱۹۹۷، ۷- ۱، ج علم موس
- ۲۰۰۰، ۹۰- ۱، ج طبیعیات دورۀ اسالمی - ۷

 م.۲۰۰۲
اسی در جهان اسالم سکه - ۸ ، ۵۶- ۱، ج ش

 م.۲۰۰۴- ۲۰۰۳
- ۱، ج بندی علوم در اسالم نگاری و طبقه تاریخ - ۹

 م.۲۰۰۷- ۲۰۰۶، ۶۰
 م.۲۰۱۰- ۲۰۰۷، ۱۶- ۱، ج معماری اسالمی  -۱۰
-۱۹۶۷، ۱۲-۱، ج ی عربیها تاریخ نگارش -۱۱

 م.۲۰۰۰
 Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischenاسالمی (- مجلۀ تاریخ علوم عربی  -۱۲

Wissenschaften ،(۱۸ تا کنون. ۱۹۸۴، از سال مجلد 
ژوهش - ۱۳ به کوشش اعضای مؤسسه و همکاران متخصص از داخل و ها،  مجموعۀ متون و 

 تا کنون. ۱۹۸۴مجلد، از  ۲۷ خارج مؤسسه،
اسی مطالعات عربی و اسالمی ( -۱۴ ش  تا کنون. ۱۹۹۰مجلد، از  ۲۷ )،به آلمانیکتا
سخه  -۱۵ سخهرگردان  مجموعۀ چاپ  رس)، ( اخته و دور از دس  ۱۶۹ های خطی عربی ناش

 مجلد.

 یاسالم ۀو نجوم دور اتیاضیرو  های عربی تاریخ نگارشهای دو مجموعۀ  در ادامه به معرفی مجلد

رای هر مجلد در مجموعۀ ردازی می شار ذکر شده  شر  یاسالم ۀو نجوم دور اتیاضیرم. سال ان سال 

ر در این مجموعه بازچاپ شده است.  ست بلکه سالی است که آن ا ر اصلی ن   ا
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  ق.۴٣٠تا سال  )Geschichte des arabischen Schrifttums( های عربی تاریخ نگارش

 م.۱۹۶۷ عقاید، تصوف،، حدیث، تاریخ، فقه، علوم قرآنی -۱
 م.۱۹۷۵، شعر -۲
اسی- زشکی -۳  م.۱۹۷۰، زشکی دام- داروسازی، جانورش
می، گیاه-کیمیا - ۴ اسی ش  م.۱۹۷۱، کشاورزی-ش
 م.۱۹۷۴، ریاضیات - ۵
 م.۱۹۷۸، نجوم -۶
 م.۱۹۷۹، احکام نجوم - ۷
 م.۱۹۸۲، نگاری فرهنگ -۸
ور زبان -۹  م.۱۹۸۴، دس

 م.۲۰۰۰ بخش اول،، زمین در اسالم و ادامۀ آن در مغرب نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه -۱۰
 م.۲۰۰۰ بخش دوم،، زمین در اسالم و ادامۀ آن در مغرب نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه -۱۱
 م.۲۰۰۰ ها، نقشه، زمین در اسالم و ادامۀ آن در مغرب نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه -۱۲
 م.۲۰۰۷ مؤلفان،، زمین ر مغربدر اسالم و ادامۀ آن د نگاری جغرافیای ریاضی و نقشه - ۱۳
سان  -۱۴ اسی جغرافیایی،  ا  م.۲۰۱۰ اول، بخشش
سان  -۱۵ اسی جغرافیایی،  ا  م.۲۰۱۰ دوم، بخشش

  های عربی تاریخ نگارشهای فارس و عربی  ها و تکمله ترجمه
ی به کوشش  های عربی تاریخ نگارش های اول تا چهارم مجلد رجمۀ فارسی رس گروه مترجمان به سر

گان و  احمدرضا رحیمی شر فهرس سه، توسط مؤسسۀ  شر شده است.ر در این  خانۀ کتاب به فارسی من

آورده افزوده  ۴تا  ۱به بعد راجع به مطالب مجلدهای  ۵های  هایی که سزگین در جلد رجمه همۀ تکمله

ها و  اطالعات فراوانی دربارۀ کتابخانه بیهای عر تاریخ نگارش ۵و  ۳، ۱های  شده است. سزگین در جلد

سخه مجموعه های  فهرست جامعی شامل مطالب جلد ۶آوری کرده و در جلد  های خطی عربی جمع های 

ها و  های خود دربارۀ کتابخانه همۀ یافته ۸در این باره عرضه کرده است. وی در جلد  ۵تا  ۱

سخه مجموعه رجمۀ  اگانههای خطی عربی را به صورت بخش جد های  شر کرد و چنگیز پهلوان  ای من

سخه ها و مجموعه کتابخانهدر یک مجلد با عنوان  ۱۳۶۶فارسی همۀ این مطالب را در سال  های  های 

شر معارف) چاپ کرد. همچنین در سال  عربی در جهان رجمۀ عربی جلد۱۴۱۱( تاریخ  ۲و  ۱های  ق 

ب العالممجموعات ال عنوانو مجلدی با  های عربی نگارش توسط محمود  مخطوطات العربیة في مکات

شر شد.   فهی حجازی و عرفه مصطفی در ریاض من
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ن مدرسی۱۳۸۱در سال  د حس عه از جلد  ش آقای س طباطبائی به قصد تکمیل باب مربوط به فقه ش

رجمۀ فارس۵۵۲-۵۲۴(ص های عربی تاریخ نگارشاول  شر کرد که  سی در آکسفورد من ی ) کتابی به انگل

ین هجریآن با عنوان  عه از سه قرن نخس د علی قرائی ۱۳۸۶در سال  میراث مکتوب ش ش به کوشش س

شر شد.  خ در قم من شر مور  ّ                   و رسول جعفریان توسط                             

  رصدخانۀ ری

جندی (سدۀ 
 
          توسط حامد بن خضر خ
ُ
ق) بـه ۴                  

درخواست فخرالدوله دیلمی ساخته شد. ایـن 

نند میل  ررصدخانه را ساختند تا بب ی ةالبروجدا

دسی بـه  رای این کار س                                  ُ        متغیر است یا ثابت. 

ــی  متــر ســاختند و بعــد از  ۲۰شــعاع تقریب

ــل  ــه می ــد ک ــه گرفتن یج ــق، ن ــدهای دقی رص

رةالبروج   ١شود. ی به مرور زمان کمتر میدا
  

  )Islamic Mathematics and Astronomyریاضیات و نجوم دورۀ اسالم (
سی فردریک روزن، ، متن جبر محمد بن موسی [خوارزمی] -۱ رجمۀ انگل  م.۱۹۹۷عربی و 
ری از جبر خوارزمی  -۲ رت چس نی را س چارلز رجمۀ الت سی لو رجمۀ انگل نی و  ، متن الت

سکی،   م.۱۹۹۷کارپی
ژوهش محمد بن موسی خوارزمی: متن -۳  م.۱۹۹۷، ۱، ج ها ها و 
ژوهش محمد بن موسی خوارزمی: متن -۴  م.۱۹۹۷، ۲، ج ها ها و 
ژوهش ی خوارزمی: متنمحمد بن موس -۵  م.۱۹۹۷، ۳، ج ها ها و 
ژوهش محمد بن موسی خوارزمی: متن -۶  م.۱۹۹۷، ۴، ج ها ها و 
نی آدالرد باثی، تصحیح هاینرزیج محمد بن موسی خوارزمی -۷ رجمۀ الت ر،  ش،   م.۱۹۹۷زو
ۀ أبی الفضل عبد الحمید واسع بن الضرورات في المقترنات من کتاب الجبر والمقابلة -۸ ، نوش

سی آیدین  رکی و انگل رجمۀ   م.۱۹۹۷یلی، یاصرک، 
ۀ احمد بن محمد بن کثیر فرغانجوامع علم النجوم وأصول الحرکات السماویة -۹ ، متن ی، نوش

نی رجمۀ الت  م.۱۹۹۷یاکوب یولیوس،  عربی و 

                                                        
  .۲۶، ص ۲۰۰۴، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفورت، والتقنیة في اإلسالمالعلم . نقل از ١



 

  

١٩۴ 

ۀ احمد بن محمد بن کثیر فرغانجوامع علم النجوم وأصول الحرکات السماویة -۱۰ ، شرح ی، نوش

 م.۱۹۹۷یاکوب یولیوس،  تو تعلیقا
اني في علم الفلك [(زیج صاب -۱۱

 
                          کتاب البت
ّ
نی و تعلیقات۱، ج )]ی          رجمۀ الت سو  ،  کرلو آلفو

ینو، 
 
     نال
ّ
 م.۱۹۹۷   

اني في علم الفلك [(زیج صاب -۱۲
 
                          کتاب البت
ّ
نی و تعلیقات۲، ج )]ی          رجمۀ الت سو  ،  کرلو آلفو

ینو، 
 
     نال
ّ
 م.۱۹۹۷   

اني في علم الفلك [(زیج صاب - ۱۳
 
                          کتاب البت
ّ
ینو، ۳، ج )]ی         

 
سو نال      ، متن عربی، کرلو آلفو
ّ
 م.۱۹۹۷                            

رجمۀ حجاج بن یوسف بن مطر و شرح أبی العباس فضل بن حاتم کتاب األصول ألقلیدس -۱۴  ،

زی، قسمت  نی۲-۱نیر رجمۀ الت هورن و دیگران،  ،   م.۱۹۹۷س
رجمۀ حجاج بن یوسف بن مطر و شرح أبي العباس فضل بن حاتم کتاب األصول ألقلیدس -۱۵  ،

زی، قسمت  نی۳نیر رجمۀ الت هورن و دیگران،  ،   م.۱۹۹۷س
ر مقالۀ دهم أصول اقلیدس -۱۶ رجمۀ شرح پاپوس  رجمۀ عربی أبی عثمان دمشقی، تصحیح و   ،

سی  .م۱۹۹۷ویلیام تامسون،  انگل
ت عربی -۱۷ ژوهش ، متناقلیدس در س  م.۱۹۹۷، ۱ها، ج  ها و 
ت عربی -۱۸ ژوهش ، متناقلیدس در س  م.۱۹۹۷ ،۲ها، ج  ها و 
ت عربی -۱۹ ژوهش ، متناقلیدس در س  م.۱۹۹۷، ۳ها، ج  ها و 
ر أصول أقلیدس -۲۰ سوب  ، شرح بیتحر  به نصیرالدین طوسی م

 
باها ر اصول اقلیدس که اش                          نام 
ً
                             

 م.۱۹۹۷شده است، 
ة، متن -۲۱ ّ       ثابت بن قر  ژوهش            م.۱۹۹۷، ۱، ج ها ها و 
ة، متن -۲۲ ّ       ثابت بن قر  ژوهش            م.۱۹۹۷، ۲، ج ها ها و 
ژوهش اع بن أسلم، متنابوکامل شج -۲۳  م.۱۹۹۷، ها ها و 
س، ابوالحسن علی بن عبدالرحم -۲۴ ژوهش ن، متناإبن یو  م.۱۹۹۷، ۱، ج ها ها و 
س، ابوالحسن علی بن عبدالرحم -۲۵ ژوهش ن، متناإبن یو  م.۱۹۹۷، ۲، ج ها ها و 
ژوهش ن صوفی، متناعبدالرحم -۲۶  م.۱۹۹۷، ها ها و 
ان، رسائل -۲۷  :م۱۹۹۷چاپ حیدرآباد،  إبن س

  رسم القطوع -۴    األسطرالب-۱

  المساحة-۵    التحلیل والترکیب-۲

   الهندسة والنجوم-۶    حرکات الشمس-۳

ۀ ابونصر منصور بن علی بن عراق، ،رسائل أبي نصر إلی بیروني -۲۸  م:۱۹۹۸چاپ حیدرآباد،  نوش
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ّ        ّ القسي  الفلکی ة -۸    األسطرالب -۱       

  کریة السماء -۹    امتحان الشمس -۲

ة -۱۰    الصفائحتصحیح زیج  -۳   المسائل الهندس

  مطالع السمت - ۱۱    جدول التقویم -۴

  اصالح شکل ماناالوس -۱۲    قائقلدجدول ا -۵

  منازعة أعمال األسطرالب -۱۳    رؤیة األهلة -۶

ر السموت في األسطرالب -۱۴    ضمیمة کتاب األصول -۷   دوا

  صنعة األسطرالب -۱۵

رجمۀ کتاب التفهیم ألوائل صناعة التنجیم -۲۹ ۀ ابوریحان بیرونی، چاپ عکسی به همراه  ، نوش

سی  م.۱۹۹۸رمزی رایت،  انگل
ۀ ابوریحان بیرونی، تصحیح ادوارد زاخائو، الخالیة آثار الباقیة عن القرون -۳۰  م.۱۹۹۸، نوش
ۀ ابوریحان بیرونی، الخالیة آثار الباقیة عن القرون - ۳۱ سی ، نوش ادوارد زاخائو، رجمۀ انگل

 م.۱۹۹۸
 م.۱۹۹۸چاپ حیدرآباد،  ،ائل ألبي الریحان البیرونيأربع رس -۳۲

رة -۱ خراج األوتار في الدا قر لمعنی الم م ر -۳    اس َ  تمهید المس  َ                        

کات الهند -۴    إفراد المقال في أمر الظالل -۲   راش

۳۳- ، قر لتحقیق معنی الم م ر  ّ  تمهید المس  َ  َ سی محمد سفوری                               رجمۀ انگل ۀ ابوریحان بیرونی،  نوش

 م.۱۹۹۸و عدنان افرام، 
ژوهش ، متنبیرونی -۳۴  م.۱۹۹۸، ۱، ج ها ها و 
ژوهش بیرونی، متن -۳۵  م.۱۹۹۸، ۲، ج ها ها و 
 م.۱۹۹۸، ۳، ج ها وهشژها و  بیرونی، متن -۳۶
ۀ ابونصر علی بن منصور بنفي األشکال الکریةإصالح کتاب ماناالئوس  -۳۷ عراق، متن  ، نوش

رجمۀ آلمانی ماکس کراوزه،   م.۱۹۹۸عربی و 
ن، متن -۳۸ ژوهش کرجی، أبوبکر محمد بن حس  م.۱۹۹۸، ها ها و 
 م.۱۹۹۸، خوزه ماریا میلیاس والیکروزا، ق)۴۹۳. دمباحثی دربارۀ زرقالی ( -۳۹
ژوهش ، متنزرقالی -۴۰  م.۱۹۹۸، ها ها و 
رجمه و تح -۴۱ زارهای نجومی دورۀ اسالمی:  جامع هایی از کتاب  لیل بخشمطالعاتی در ا

ۀ اب في علم المیقات المبادي والغایات تحقیق و  بن علی بن عمر مراکشی، والحسننوش

 م.۱۹۹۸تعلیق ژان ژاک سدیو و لوی آملی سدیو، 
ژوهش متنابوالحسن بن علی بن عمر مراکشی،  -۴۲  م.۱۹۹۸، ها ها و 
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ۀ ابن بناء مراک ،کتاب منهاج الطالب لتعدیل الکواکب -۴۳ سوینوش رجمۀ فرا  شی، متن عربی و 

س،  رنت گی  م.۱۹۹۸خوان 
ژوهش متنمراکشی،  إبن بناء -۴۴  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش ، متنخیامعمر  -۴۵  م.۱۹۹۸، ۱ ها، ج ها و 
ژوهش عمر خیام، متن -۴۶  م.۱۹۹۸، ۲ ها، ج ها و 
    ِ الق      ُ کشف   -۴۷

 
 ناع عن أسرار الشکل الق
َ
اع                      

 
  ط
ّ
رجمۀ   ۀ نصیرالدین طوسی، متن عربی و  ، نوش

سوی الکساندر پاشا کاراتئودوری،   م.۱۹۹۸فرا
 م.۱۹۹۸، چاپ حیدرآباد، رسائل نصیرالدین طوسی، بخش اول -۴۸

ر کتاب  -۱   اوطولوقوس طلوع والغروبتحر

ر کتاب  -۲ ارخوساز              ّ            في جرمي النی رین وبعدیهماتحر س   آر

ر  -۳   ارشمیدس کتاب المأخوذاتتحر

ر کتاب  -۴   دسارشمی الکرة واألسطوانةتحر

ر کتاب  -۵ سقالوس في المطالعتحر   ا

 م.۱۹۹۸، چاپ حیدرآباد، رسائل نصیرالدین طوسی، بخش دوم -۴۹
ر کتاب  -۱   منالئوس في األشکال الکریةتحر

ر کتاب  -۲ طة والکریةتحر س   بنو موسی في معرفة المساحة األشکال ال

ر کتاب -۳   ثابت بن قرة المفرداتتحر

 في الخطوط المتوازیةالرسالة الشافیة عن -۴
 
                    الشک
ّ
  نصیرالدین طوسی     

اوردهای آن  -۵۰ ُ                          مؤیدالدین ع رضی، نصیرالدین طوسی و قطب(مکتب مراغه و دس الدین            

رازی)، متن ژوهش ش  م.۱۹۹۸، ۱ها، ج  ها و 
اوردهای آن   -۵۱ ُ                          مؤیدالدین ع رضی، نصیرالدین طوسی و قطب(مکتب مراغه و دس الدین            

رازی)، متن ژوهش ش  م.۱۹۹۸، ۲ ها، ج ها و 
۵۲-  

 
 زیج ا
ُ
      

 
 ل
ُ
سوی از سدیو،  ،۱ج ، غ بیگ  رجمۀ فرا  م.۱۹۹۸متن فارسی و 

سوی از سدیو،  ،۲ج ، زیج الغ بیگ -۵۳  م.۱۹۹۸شرح به فرا
ۀ ویله لم بارتولد، الغ بیگ و عصر او -۵۴  م.۱۹۹۸           ِ             ، نوش
ژوهش های نجومی او، متن الغ بیگ و فعالیت -۵۵  م.۱۹۹۸، ها ها و 
د کاشانی، غیاث -۵۶ ژوهش متن الدین جمش  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش متن، مهیثحسن بن حسن بن  -۵۷  م.۱۹۹۸ ،۱ج ، ها ها و 
ژوهش متن، ثمهیحسن بن حسن بن  -۵۸  م.۱۹۹۸ ،۲ج ، ها ها و 
ژوهش متنبهاءالدین عاملی،  -۵۹  م.۱۹۹۸، ها ها و 
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ژوهش متنابوالوفاء بوزجانی،  -۶۰  م.۱۹۹۸ ،۱ج ، ها ها و 
ژوهش متنابوالوفاء بوزجانی،  -۶۱  م.۱۹۹۸ ،۲ج ، ها ها و 
ت عربی، -۶۲ ژوهش متن ارشمیدس در س  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ت عربی،  -۶۳ ژوهش متنآپولونیوس، گمینوس، هرون، بطلمیوس و تئون در س  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش متنتقویم و گاهشماری در جهان اسالم،  -۶۴  م.۱۹۹۸ ،۱ج ، ها ها و 
ژوهش متنتقویم و گاهشماری در جهان اسالم،  -۶۵  م.۱۹۹۸ ،۲ج ، ها ها و 
ژوهش متن احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی، -۶۶  م.۱۹۹۸، ها ها و 
ژوهش متن موسی بن میمون، -۶۷  م.۱۹۹۸، ها ها و 
انی،  -۶۸

 
     فرغانی و بت
ّ
ژوهش متن             م.۱۹۹۸، ها ها و 

ۀ ابی عبدهللا محمد بن عمر بن محمد المعروف به إبن  کتاب اختصار الجبر والمقابلة، -۶۹ نوش

رز،  سوی خوزه سانچز  رجمۀ فرا  م.۱۹۹۸بدر، متن عربی و 
ژوهش های سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متن پدیده -۷۰  م.۱۹۹۸ ،۱ج  ،ها ها و 
ژوهش های سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متن پدیده -۷۱  م.۱۹۹۸ ،۲ج  ،ها ها و 
ژوهش ای سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متنه پدیده -۷۲  م.۱۹۹۸ ،۳ج  ،ها ها و 
ژوهش های سماوی و رصدی در منابع اسالمی، متن پدیده -۷۳  م.۱۹۹۸ ،۴ج  ،ها ها و 
لمتقدمین و معاصري البیروني،  -۷۴  م.۱۹۹۸چاپ حیدرآباد، رسائل متفرقة في الهیئة 

خراج تاریخ الیهود -۱   کوهی المکافئ مساحة المجسم -۶    خوارزمی اس

زی تخطیط الساعات -۲ سطیح الکرة -۷    نیر   احمد صاغانی کیفیة 

خراج تاریخ الیهود -۳ رة -۸    قاینی اس   نصر بن عبدهللا الشکل الدا

خراج الساعات -۴ رکة بغدادی -۹    قاینی اس ر المش   المقاد

رة -۵ اع -۱۰    بوزجانی إقامة البرهان علی الدا
 
  الشکل القط
ّ
  سجزی           

ار گیالنی األبعاد واألجرام - ۱۱   کوش

 .۱۹۹۸چاپ حیدرآباد، ، مجموعۀ رسائل ابن هیثم -۷۵
  في المکان -۵    في أضواء الکواکب -۱

  في شکل بني موسی -۶    في الضوء -۲

  في المساحة -۷    في المرایاء المحرقة بالقطوع -۳

رة -۴   في ضوء القمر -۸    في المرایاء المحرقة بالدا

 م.۱۹۹۸، ۱ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  ژوهشمطالعات و  -۷۶
ژوهش -۷۷  م.۱۹۹۸، ۲ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۷۸  م.۱۹۹۸، ۳ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
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ژوهش -۷۹  م.۱۹۹۸، ۴ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۰  م.۱۹۹۸، ۵در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  ها مطالعات و 
ژوهش -۸۱  م.۱۹۹۸، ۶ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۲  م.۱۹۹۸، ۷ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۳  م.۱۹۹۸، ۸ها در ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی، ج  مطالعات و 
ژوهش -۸۴  م.۱۹۹۸، ۹یات و نجوم دورۀ اسالمی، ج ها در ریاض مطالعات و 
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۵  م.۱۹۹۸، ۱ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۶  م.۱۹۹۸، ۲ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۷  م.۱۹۹۸، ۳ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۸۸  م.۱۹۹۸، ۴ا
زارهای نجومی و رصدی در -۸۹  م.۱۹۹۸، ۵جهان اسالم، ج  ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۰  م.۱۹۹۸، ۶ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۱  م.۱۹۹۸، ۷ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۲  م.۱۹۹۸، ۸ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۳  م.۱۹۹۸، ۹ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم -۹۴  م.۱۹۹۸، ۱۰، ج ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۵  م.۱۹۹۸، ۱۱ا
زارهای نجومی و رصدی در جهان اسالم، ج  -۹۶  م.۱۹۹۸، ۱۲ا
ۀ آیدین صایرصدخانه در اسالم و جایگاه آن در تاریخ عمومی رصدخانه،  -۹۷  م.۱۹۹۸ لی،ینوش
سو - نجوم عربی -۹۸ انیایی در دورۀ آلفو یلیایی، متن Xاس ژوهش کاس  م.۱۹۹۸، ۱ها، ج  ها و 
سو - نجوم عربی -۹۹ انیایی در دورۀ آلفو یلیایی، متن Xاس ژوهش کاس  م.۱۹۹۸، ۲ها، ج  ها و 

سو نالینو، تاریخه عند العرب في القرون الوسطی ،علم الفلك - ۱۰۰ ۀ کرلو آلفو  م.۱۹۹۹، نوش
رجمه و شفي اآلالت األظالل -۱۰۱ ان،  راهیم بن س ۀ ا رح آلمانی پاول لوکای، به کوشش ، نوش

تر هوخندایک،   م.۱۹۹۹یان پ
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۲  م.۲۰۰۰ ،۱ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن -۱۰۳  م.۲۰۰۰ ،۲ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۴  م.۲۰۰۰ ،۳ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۵  م.۲۰۰۰ ،۴ها، ج  ها و 
ژوهش احکام نجوم، متن - ۱۰۶  م.۲۰۰۰ ،۵ها، ج  ها و 
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سخالتذکرة بأصول الحساب والفرائض - ۱۰۷ ۀ علی بن الخضر القرشی، چاپ  رگردان به  ه، نوش

اک،   س
ش ر  رجمۀ آلمانی اولر ِ ْ       همراه شرح و   م.۲۰۰۱                                

اع - ۱۰۸
 
  الشکل القط
ّ
ةو            س فة ال

 
  المؤل
ّ
سی و شرح       رجمۀ انگل ۀ ثابت بن قر ة، متن عربی و                   ّ                                   ، نوش

 م.۲۰۰۱ریاضی ریچارد لورچ، 

نیکتب معرفة الفلک ( - ۱۰۹ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش مانوئل ریکو اول بخشکاس

نوباس،   م.۲۰۰۲س
نیکتب معرفة الفلک ( -۱۱۰ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش مانوئل ریکو دوم بخشکاس

نوباس،   م.۲۰۰۲س
نیکتب معرفة الفلک ( - ۱۱۱ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش مانوئل سوم بخشکاس

نوباس،   م.۲۰۰۲ریکو س
نیکتب معرفة الفلک ( -۱۱۲ سو )الت ۀ آلفو یلیایی،  X، نوش ، به کوشش چهارم و پنجم بخشکاس

نوباس، مانوئل ریکو   م.۲۰۰۲س
لعمل السلطانیة ورسوم الحساب الدیوانیة،  -۱۱۳ اک، به کتاب الحاوی 

 
ۀ ابوعبدهللا السک        نوش
ّ
                  

اک،  س ش ر  م.۲۰۰۸کوشش اولر
ار گیالنی،الزیج الجامع (مقالۀ اول و چهارم)،  -۱۱۴ ۀ کوش رجمه و شرح  نوش متن عربی و 

سی محمد باقری،   م.۲۰۰۹انگل

 ۱۳۸۴دیدار فؤاد سزگین از کتابخانۀ مجلس در بهمن سال 

ری، فؤاد سزگین ن حا  از راست: عبدالحس


